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نبذه عن الهندسه الميكانيكيه :
يعتبر قسم الهندسة الميكانيكية من أول االقسام التي
استتتلب ا الب بتتة اتتي جتتام الوامعتتة االول اتتي جتتام
،1991حيث يعبي اللسم درجتة البكتاليرييف اتي
الهندستتة الميكانيكيتتة عياق ت  )161ستتاجة معتمتتد ،
تدرف المياد عال غة االنو يزية وتم استحداث حليل
تركيز ثالث ،عياق  )11ستاجة معتمتد لكتق حلتق
ميكانيك جام.
ويشرف ج ى العم يتة التدريتسية موميجتة متن
أجتاا الهيةتتة التدريتسية اءكوتا ويتتساجد اتتي
العم ية اءكاديمية موميجة من المهندسين وقتد
تختتتترد جتتتتدد كبتتتتيرمن الب بتتتتة اتتتتي اللتتتتسم
ويمارسين اآلن جم هم اي الحلق الهندستي اتي
دول مخت وتتة  ،وأكمتتق ععتتاهم دراستتت الع يتتا
حتى شتهاد التدكتيراو ويتمتيز اللتسم عتءحتيا و
ج ى ط بة من كااة الونسيات العرعية.

مختبرات الهندسة الميكانيكية:
اعداد الطلبة

مجاالت عمل المهندس الميكانيكي :







صناجة السيارات .
النرتتتتم التتتت حية وأنرمتتتتة مطوتتتتا
الحرا ق
صناجة المعدات العسكرية .
تتتتت ميم ومنتتتتتتاد اللبتتتت واآلالت
الميكانيكيتتتتة .التكييتتتت والتبريتتتتد ،
التداةتتتتتتتة العتتتتتتتزل الحتتتتتتترار .
اللتتتتتتتتاطرات وستتتتتتتتكك الحديتتتتتتتتتد
واللبتتارات .مدار خبتتيط اجنتتتاد
اي الم ان
وموتتتاالت أختتترل كثتتتير ال يمكتتتن
ت ير ا عدون الهندسة الميكانيكية

ءجتتق متمتتام الوانتتر النرتتر لدراستتة
البالر اي الهندسة الميكانيكية ،اأن اللسم كتان
والزال حري ت ا ج تتى توهتتيز جمي ت التتير
والمختبرات العم يتة عأحتدث اءجهتز و لتك
لرا ت وتحتتسين التتتدرير العم تتي ل بالتتر اتتي
جميتتتت مراحتتتتق دراستتتتت  .من تتتت و التتتتير
والمختتتبرات تتتستخدم لتأديتتة جتتد و تتا لكتتق
متتتن البتتتالا وأجتتتاا يةتتتة التتتتدري اتتتي
مواالت شتى مثق التدري والبحث الع مي.
مختبر الحراريات
مختبر الميا
مختبر محركات االحتراق الداخ ي
مختبر ملاومة المياد وخياصها
مختبر اال تزازات الميكانيكية
مختبر اللياف والتحكم
المشاغق الهندسية
المرسم الهندسي

أهداف قسم الهندسة الميكانيكية :












اجتتتداد مهندستتتين متتتم ين ل عمتتتق
والتواجتتق م ت البيةتتة الهندستتية ج تتى
المتتتتتتستيل المح تتتتتتي واالق يمتتتتتتي
والدولي.
تبييتتر خبتتا دراستتية نيجيتتة ت بتتي
وتياكتتتتر حاجتتتتة التتتتسيق المح تتتتي
واالق يمي والدولي.
تكيين عيةة تعنى عالتبيير واالعتدا
واالعتكار.
تحوتتتتيز البحتتتتث الع متتتتي والبحتتتتث
التببيلي.
نشر ثلااة التع م والتع يم المستمر.
تعزيتتز منريمتتة الليتتم عيتتن البتتالا
وموتم اللسم.
عنا جسير م الموتم المح ي .
السعي لنلق المعراة والتكنيليجيا.
االلتزام عأخالقيات المهنة .

